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Instrukcja montażu kotary plandekowej na szynie na konstrukcji.  

Co potrzebujesz? 

1) Dwie osoby.  

2) Jedną wkrętarkę z bitem pozwalającym wkręcić wkręty.  

3) Wkręty odpowiednio do ilości zamówionych uchwytów naściennych lub sufitowych. Do każdego 

uchwytu stosujemy dwa wkręty.  

Wkręty dopasuj do zastosowanych belek. Wkręt powinien wchodzić w belkę na minimum 2 cm. 

Wkręt po wkręceniu nie powinien wychodzić za belkę, grozi to wypadkami w późniejszym okresie 

użytkowania.  

4) Długopis (pozwalający zaznaczyć miejsca zamocowania uchwytów naściennych/sufitowych). 

5) Metrówkę.  

6) Dwie drabiny. 

7) Czas montażu ok. 2 godziny. 

 

Instrukcja montażu 

1) Rozciągnij plandekę na płasko i odłóż ją na około 1 godzinę w temperaturze pokojowej, by mogła 

wrócić do formy po transporcie. W okresie zimowym nie rozciągaj plandeki podczas niskich 

temperatur, grozi to załamaniami i uszkodzeniem folii.  

2) Chwyć kotarę plandekową za górne rogi i przyłóż do miejsca, w którym ma zostać zamocowana.  

3) Lekko naciągnij plandekę.  

4) Odrysuj długopisem górną krawędź plandeki. Będzie to zarazem dolna krawędź szyny kedrowej, na 

której ma zostać zamocowana kotara plandekową. 

5) Odłóż kotarę plandekową.  

6) Na szynę nałóż uchwyty naścienne / sufitowe w odstępie co ok. 100 cm i zatwierdź je za pomocą 

śrubek, które znajdują się na uchwytach. 

7) Zamocuj szynę 4 cm powyżej miejsca zaznaczonego. Szyna kedrowa musi być zamocowana w 

jednej linii i poziomo. Uważaj, żeby wkręty mocujące szynę kedrową nie były zbyt blisko krawędzi 

belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

8) Zamocuj kotarę plandekową za pomocą rolek znajdujących się na górnej krawędzi kotary 

plandekowej.  
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9) Zdecyduj, w którą stronę ma się otwierać plandeka. Od strony, która ma być nieruchoma wyciągnij 

lekko plandekę - tak żeby pierwsza rolka podwójna wyszła w całości.  

10) Od strony, z której wyciągnąłeś rolkę włóż stoper, gumowym odbojnikiem na zewnątrz. Dolna 

krawędź szyny powinna wejść pomiędzy cześć stopera, która jest w kształcie litery „U”, a podkładkę 

znajdującą się w dolnej części stopera. 

11) Zamocuj stoper za pomocą śrubki ok. 10 cm od zewnętrznej krawędzi szyny. 

10) Włóż poprzednio wyciągniętą rolkę oraz zabezpiecz ją stoperem. 

12) Stoper zamocuj odbojnikiem gumowym do wewnątrz szyny. Dolna krawędź szyny powinna wejść 

pomiędzy cześć stopera, która jest w kształcie litery „U”, a podkładkę znajdującą się w dolnej części 

stopera. 

13) Zamocuj stoper za pomocą śrubki na samej krawędzi szyny. Ważne, by szyna i tylna ścianka 

stopera stworzyły jedną linię. 

14) Powtórz czynności z punktów 11 i 12 na drugim końcu szyny. 

Jeżeli posiadasz uchwyty obrotowe na bokach: 

15) Naciągnij lekko plandekę. 

16) Odrysuj oczka owalne. 

17) Zamocuj wszystkie uchwyty obrotowe w zaznaczonym miejscu. Uchwyty muszą być zamocowane 

centralnie w miejscu wyznaczonym przez odrysowane oczko owalne. Uważaj, żeby wkręty mocujące 

uchwyty obrotowe nie były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

18) Zamocuj boki kotary plandekowej za pomocą uchwytów obrotowych. 

19) Jeżeli występuje w Twojej kotarze plandekowej tunel, włóż łańcuch do tunelu, żeby kotarę 

plandekową ustabilizować. 

20) Teraz odpocznij i ciesz się Twoją kotarą plandekową marki KAMPA. 

 

Jeśli masz pytania – sprawdź odpowiedzi w zakładce FAQ lub przejdź na stronę www.kampa.pl/kotary  
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Instrukcja montażu kotary plandekowej na lince stalowej na konstrukcji  

Co potrzebujesz? 

1) Dwie osoby.  

2) Jedną wkrętarkę z bitem pozwalającym wkręcić wkręty.  

3) Wkręty odpowiednio do ilości zamówionych uchwytów naściennych / sufitowych. Do każdego 

uchwytu stosujemy dwa wkręty.  

Wkręty dopasuj do zastosowanych belek. Wkręt powinien wchodzić w belkę na minimum 2 cm. 

Wkręt po wkręceniu nie powinien wychodzić za belkę, grozi to wypadkami w późniejszym okresie 

użytkowania.  

4) Długopis (pozwalający zaznaczyć miejsca zamocowania uchwytów naściennych / sufitowych). 

5) Metrówkę.  

6) Dwie drabiny. 

7) Czas montażu ok. 2 godziny. 

 

Instrukcja montażu 

1) Rozciągnij plandekę na płasko i odłóż ją na około 1 godzinę w temperaturze pokojowej, by mogła 

wrócić do formy po transporcie. W okresie zimowym nie rozciągaj plandeki podczas niskich 

temperatur, grozi to załamaniami i uszkodzeniem folii.  

2) Chwyć kotarę plandekową za górne rogi i przyłóż do miejsca, w którym ma zostać zamocowana.  

3) Lekko naciągnij plandekę.  

4) Odrysuj długopisem górną krawędź plandeki. Będzie to zarazem dolna krawędź linki stalowej, na 

której ma zostać zamocowana kotara plandekowa. 

5) Odłóż kotarę plandekową.  

6) Zamocuj uchwyty do linki w odstępie ok. 5 cm od zaznaczonych końców kotary.  

7) Wykonaj szlufkę, za pomocą krótszej linki stalowej, przełóż ją przez uchwyt oraz zabezpiecz szlufkę 

za pomocą zacisków.  

8) W taki sam sposób zamocuj śrubę rzymską, a później dłuższą linkę stalową do śruby rzymskiej. 

9) Przez jeszcze niezamocowany koniec linki stalowej przełóż kółka kotarowe znajdujące się na górnej 

krawędzi kotary plandekowej. 

10) Wykonaj szlufkę za pomocą dłuższej linki stalowej, przełóż ją przez uchwyt oraz zabezpiecz 

szlufkę za pomocą zacisków.  
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11) Zdecyduj, w którą stronę ma otwierać się kotara plandekowa. Na stronie, która ma być 

nieruchoma połącz ostatnie kółko kotarowe z linką stalową za pomocą opaski elektrycznej (potocznie 

„trytytka”). 

Jeżeli posiadasz uchwyty obrotowe na bokach: 

12) Naciągnij lekko plandekę. 

13) Odrysuj oczka owalne. 

14) Zamocuj wszystkie uchwyty obrotowe w zaznaczonym miejscu. Uchwyty muszą być zamocowane 

centralnie w miejscu wyznaczonym przez odrysowane oczko owalne. Uważaj, żeby wkręty mocujące 

uchwyty obrotowe nie były zbyt blisko krawędzi belki, grozi to odłamaniem kawałka belki. 

15) Zamocuj boki kotary plandekowej za pomocą uchwytów obrotowych. 

16) Jeżeli występuj w Twojej kotarze plandekowej tunel, włóż łańcuch do tunelu, żeby kotarę 

plandekową ustabilizować. 

17) Teraz odpocznij i ciesz się Twoją kotarą plandekową marki KAMPA. 

 

 

Jeśli masz pytania – sprawdź odpowiedzi w zakładce FAQ lub przejdź na stronę www.kampa.pl/kotara  
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